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ပုိင္ရွင္စစ္ 
သခင့္ရဲ႕ ႏွလံုးအိမ္ တံခါးကို ဖြင့္၊  
ၿခံအျပင္ကို ထြက္ခ့ဲတဲ့ ကၽြႏု္ပ္ သိုးမုိက္ 
ေလာကရဲ႕ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဆုိတဲ့  
မုတ္ဆုိး သုံးဦးန႔ဲ စီးခ်င္း ထိုးရင္း 
ခံႏုိင္ရည္ မရိွတဲ့အဆုံး ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႔  
အသက္လု ေျပးခဲ့ရတာေပါ့။ 
သခင္ရဲ႕ ၿခံတြင္းက ေရၾကည္ေအးနဲ႔ ျမက္ခင္းႏုႏုကို ေနာင္တနဲ႔ 
သတိရခ့ဲတာ အမွန္ပါ သခင္။ သခင့္ ၿခံဝင္း အတြင္းမွာ ျပန္လည္  
က်က္စားခြင့္ျပဳၿပီး ဒဏ္ရာမ်ားကုိ သခင့္ေမတၱာ ေဆးနဲ႔  
ကုသလုိ႔ ေပးေတာ္မူပါသခင္။  ။ သိုးသူငယ္- ဒါးက 

----------------------------------------------------------- 
ဘ႑ာႏွင့္ ပါဝါ-၄ (အေထြး-ေတာင္ႀကီး) 
လြန္ခ့ဲတဲ့ လ က က်မ သက္ေသခံဖူးပါတယ္။ အေပါက္ 

ဆုိးတဲ့ အိမ္ရွင္ နဲ႕ အလုပ္ လုပ္ဖူးတဲ့သူတိုင္း က်မ ရဲ႕ 
သက္ေသခံခ်က္ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာ နားလည္ ႏုိင္မယ္ 
လုိ႕ ထင္ပါတယ္။ က်မရဲ႕ သူေဌးက က်မကုိ 
စိတ္တုိတိုနဲ႕ ဆဲဆုိတိုင္း သည္းခံျခင္း စိတ္ရိွဖုိ႕ က်မ 
ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းပါတယ္။ သူေဌးရဲ႕ အကႌ် ကို 
မီးပူတိုက္ ေပးတိုင္းလဲ သူေဌးရဲ႕ စိတ္ရွည္ သည္းခံျခင္းရိွဖုိ႕ 
က်မ ဆုေတာင္း ေပးပါတယ္။ သူေဌး ရဲ႕ အိပ္ခန္းကို 
သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ေပးတဲ့ အခါတုိင္းမွာလဲ ဒူးေထာက္ၿပီး သူေဌး 
က်မ အေပၚ  လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္ရိွဖုိ႕ ဆုေတာင္း 
ေပးပါတယ္။ သူတုိ႕အတြက္ ညစာ ခ်က္ေပးတိုင္းလဲ က်မ ခ်က္တဲ့ အစားအစာ 
အေပၚမွာ သူတို႕ ခံတြင္းေတြ႕ဖို႕ ဆုေတာင္း ပါတယ္။ တစ္ရက္ေတာ့ ျပႆနာ 
တစ္ခုနဲ႕ ႀကံဳပါတယ္။ ၿပီးခ့ဲတဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ တံုးကေပါ့။ အိမ္ အလုပ္ 
ပါးေနတာနဲ႕ က်မ သူေဌး ဖြင့္ထားတဲ့ အိမ္ေမြး တိရစာၧန္ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္မွာ ကူလုပ္ 
ေပးဖုိ႕ က်မ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခ့ဲတဲ့ လ တံုးက သက္ေသခံ ခ့ဲသလို သူေဌး 
ေရာင္းတဲ့ ငွက္ေတြက က်မလုိ အေျခခံ အလုပ္သမား လစာနဲ႕ ႏိႈင္းရင္ အမ်ားႀကီး 
မ်ားပါတယ္။ ငွက္ အမ်ိဳးအစားေတြက အရမ္း မ်ားေတာ့ ေလွာင္အိမ္ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု 
ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးရပါတယ္။  

ငွက္ေတြကုိ ဖမ္းၿပီး ေလွာင္အိမ္ ေျပာင္းေပးရတာ က်မ အတြက္ 
သိပ္မလြယ္ပါဘူး။ ကုိယ္က ဖမ္းလိုက္ လြတ္ သြားလုိက္နဲ႕ေပါ့။ ခန ေနေတာ့ အၿမီး 
အရမ္း လွၿပီး အၿမီးရွည္ တဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ကို က်မ ဖမ္းရပါတယ္။ သိပ္လွတ့ဲ 
အၿမီးကို မိမိရရ ဖမ္းဆုပ္မိခ်ိန္မွာ ငွက္က ရုန္းထြက္တဲ့အတြက္ အၿမီးေတြ အကုန္လံုး 
ကၽြတ္ ထြက္သြားပါတယ္။ ဖင္ကတုံး ျဖစ္သြားတဲ့ ငွက္ကုိ ဘယ္လုိလုပ္ ေရာင္းလို႕ 
ရေတာ့မွာလဲ။ သူေဌး သိသြား ေတာ့ အရမ္း စိတ္ဆုိးပါတယ္။ ငွက္ ေရာင္း 
မထြက္ေတာ့ရင္ ငွက္ဖုိး ျပန္ေလ်ာ္ ေပးရမယ္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ က်မ ဆုေတာင္း 
ရပါတယ္။ ေနာက္ေန႕က်ေတာ့ က်မ တုိ႕ ငွက္ဆုိင္ကို မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ 
ေရာက္လာၿပီး ငွက္ လာဝယ္ပါတယ္။ ငွက္ အေကာင္းေတြ၊ ငွက္ လွလွေလးေတြ 
အမ်ားႀကီး ရိွတဲ့ အထဲကမွ မေန႕က က်မ ေၾကာင့္ အၿမီး ကၽြတ္သြားတဲ့ ငွက္ကို သူက 
ေရာင္းေစ်းအတုိင္း ဝယ္သြားပါတယ္။ သူေဌးက က်မကို ၿပံဳးၿပီး ၾကည့္ေနပါတယ္။ 
က်မလဲ သူေဌးကုိ ျပန္ၿပံဳးျပလိုက္ ပါတယ္။ ေတာ္ေသးတာေပါ့ရွင္။ ပုိက္ဆံ မရိွလို႕ 
ေငြလာရွာပါတယ္ဆုိမွ စားစရာ မရိွ ေလ်ာ္စရာ ရိွေတာ့မလုိ႕။ ဘုရားသခင္သည္ 
အခ်ိန္တိုင္း ေကာင္းျမတ္ ေတာ္မူသည္။ က်မတုိ႕ ေန႕စဥ္ ရွာေဖြေနတဲ့ ဘ႑ာမွာ ပါဝါ 
ရိွပါတယ္။    ။ အေထြး (ေတာင္ႀကီး) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ( ငုုဝါခ်ိဳ ) ဒီ ေခါင္းစဥ္ေလးကို ေပးရျခင္းရ႕ဲ  ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ႔ ကြ်န္မတို႔ ခရစ္ 
ယာန္ ေတြဟာ ခရစ္ယာန္ဆုိတ႔ဲ အဓိပၸါယ္ေလးကုိေတာင္ မသိတ႔ဲ သူေတြ မ်ားေန ၾက 
လုိ႔ပါ။ ဒီေတာ႔ သူမ်ားေမးရင္ ဟုိလိုလုိ ဒီလုိလိုနဲ႔ အေျဖမရွိ ျဖစ္ေနတတ္ ၾကပါတယ္။ 
အဒဲါ ဘာေၾကာင္႔လဲ။ စာဖတ္နဲလို႔ ေလ႔လာမႈနဲလို႔ ဆိုရင္မွားမယ္ မထင္ ပါဘူး။ အခ်စ္ 
၀တၳဳ (၁)အုပ္စာေလာက္၊ သုိင္း၀တၳဳ အပုိင္း(၁) စာေလာက္ သာ ရိွတ႔ဲ က်မ္းစာအုပ္ကို 
အစ ကေန အဆုံးအထိ ဖတ္ဖူးတ႔ဲ သူဆိုလုိ႔ (၁၀)မွာ (၁)ေယာက္ေလာက္ေတာင္ 
မရိွပါဘူး။  

အဒဲါေၾကာင္႔ မ်က္စိဖြင္႔ပါ (က်မ္းစာနဲ႔ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ား) ဖတ္ပါ။ နားစြင္႔ 
ပါ။ (သူမ်ား ေမးလာရင္ ကိုယ္႔ဘာသာ အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပႏိုင္ေအာင္) ႀကိဳးစားပါ။ 
ကုိယ္ ေလ႔လာမႈ နဲလို႔ မေျဖႏိုင္ရင္ ကုိယ္႔ထက္ သိကြ်မ္း 
နားလည္တ႔ဲ သူထံ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ဒါမွ ဖေယာင္းတိုင္ေလးလုိ 
သူမ်ား ထံမွ အလင္းေရာင္ ယူသလုိ သူတပါးကုိလဲ 
အလင္း ေရာင္ ျပန္ေပးႏုိင္မွာ ပါ။ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ 
က က်မ္းစာကို ဖတ္သာ ဖတ္ရတယ္ အဓိပၸါယ္ကုိ နား 

မလည္ဘူးလို႔ ေျပာလာပါတယ္။ ဒီေတာ႔ ကြ်န္မက 
ေမတၱာန႔ဲ သူ႔ကုိ အတတ္ ႏုိင္ဆံုး ကူညီၿပီး က်မ္းစာ 
အနက္ဖြင္႔ က်မ္းစာအုပ္ကုိ ၀ယ္ၿပီး လက္ေဆာင္ ေပးလိုက္ ပါတယ္။ 
အဒဲီေတာ႔မွ သူ အရမ္း ၀မ္းသာသြားတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာကို 

ဖတ္လုိ႔ နား မလည္ရင္ ကုိယ္ထင္သလုိ ဘာသာ မျပန္ပါနဲ႔။ ကုိယ္ ထင္သလုိ 
ဘာသာျပန္ရင္ ဒုကၡ ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ ရြာမွာ လူႀကီး တစ္ေယာက္ 
ေဘာလုံးပြဲကို အရမ္း ၀ါသနာ  ပါသလုိ ေဘာလုံး ေလာင္း ရတာလဲ အရမ္း 
ေပ်ာ္တယ္။ တစ္ေန႔ ေတာ႔ ဟိုဘက္ရြာန႔ဲ ဒီဘက္ရြာ ခ်ိန္းပြဲ ကန္ၾက ပါေလေရာ။ 
ပြဲၾကည္႔ေနတုန္း သူက ကြင္းေရွ႕  ဆုံးက ေန ဟုိဘက္ျခမ္းမွာ ပြဲၾကည္႔ေနတဲ႔ 
တဘက္ရြာ လူႀကီးကို စိန္ေခၚ လိုက္တယ္။ သူက လက္ဟန္ ေျခဟန္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ 
ေၾကးလဲ။ တဘက္လူက လက္ ၅ေခ်ာင္း ေထာင္ျပတယ္။ ဒီ ဦးေလးကလည္း လက္မနဲ႔ 
လက္ညိႇဳးေလးရဲ႕  ထိပ္ခ်င္းထိ အ၀ုိင္းေလးလုပ္ျပၿပီး Ok လို႔ လက္ဟန္နဲ႕ သေဘာတူ 
လုိက္တယ္။ 

ပြဲလည္းၿပီးေရာ ဒီ ဦေလးရဲ႕  ရြာက (၂)ဂုိး (ဝ) ဂုိးမရိွန႔ဲ ႏုိင္သြားပါတယ္။ 
တဘက္ရြာက လူႀကီးက ဒီ ဦးေလးကုိ ပုိက္ဆံ ၅ သိန္းလာေပးပါတယ္။ ဒီ ဦးေလးမွာ 
အသက္ရႈ ရပ္ မတတ္ လန္႔သြားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ႔ သူ႔လက္ ၅ေခ်ာင္းရဲ႕  
အဓိပၸါယ္ကို ၅ေထာင္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ျပန္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင္႔ပါ။ ၅သိန္းလို႔ လံုးဝ 
မထင္ ထားတဲ႔ အတြက္ပါ။ ဒီ ဦးေလးမွာလည္း ရြာမွာ လက္လုပ္လက္စားသမား 
ဆုိေတာ႔ ရိွသမွ် အတြင္းအျပင္ ပစၥည္းေပါင္းရင္ ၁သိန္းေတာင္ အႏုိင္ႏုိင္။ ႏုိင္လို႔ 
သာေပါ႔။ ရံႈးမ်ား ရံႈးရင္ တသက္လုံး ကြ်န္ခံရမဲ႔ သေဘာမွာရိွတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ မသိ 
လွ်င္ေမး။ မစင္ လ်ွင္ ေဆး။ ဆုိတ႔ဲ စကားအတိုင္း ေလ႔လာ သင္ယူပါ။ ျပန္လည္ 
ေဝငွပါ။ သူငယ္ခ်င္းက ေမးပါတယ္။ ခ်ိဳေရ ငါေလ အရင္က ဘာသာျခားေတြနဲ႔ 
သူငယ္ခ်င္း ျပန္လုပ္တာ အျငင္းလည္း ပြား မေနေတာ႔ဘူး ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိေတာ႔ 
အျငင္းပြားတဲ႔ အလုပ္မွာ အရံႈးႏွင္႔ သေရပဲ ရိွတယ္။ တဘက္က အရံႈး မေပးရင္ 
ဘယ္ေတာ႔မွ အႏိုင္မရဘူး။ အခု အဒဲီ ခံယူခ်က္ေၾကာင္႔ အေပါင္းအသင္း ေပါင္း 
ရတာလဲ အဆင္ေျပလာတယ္။ အဆင္ မေျပတာ တခုက သူတုိ႔ ေမးလာတဲ႔ ဘာသာ 
အေၾကာင္းကို အေျဖမေပးႏိုင္တာပဲ။ ဘာသာျခား သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က ငါ့ကုိ 
“(၁) ငါတုိ႔ ဘုရားကုိ ယံုၾကည္ရင္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္တယ္ဆုိ။ (၂) နင္တုိ႔ 
ဘုရားက နင္တို႔ အျပစ္ေတြ အတြက္ နင္တို႔ကုိယ္စား အေသခံတယ္ဆုိ-  ဆိုၿပီး 
ေမးလာတာ ငါ ဘာေျပာရမွန္း မသိဘူး။ ငါဘာျပန္ေျပာ ရမလ။ဲ ကူညီပါအံုးဟယ္” တဲ႔ 
ကြ်န္မတို႔ ခရစ္ယာန္ေတြက စိတ္ထဲကသာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေနၾကတာ 
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တကယ္တမ္း က်ေတာ႔ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ရဲ႕  အနက္ အဓိပၸါယ္ကုိ အေသအခ်ာ 
မသိတ႔ဲ အခါက်ေတာ႔ သူမ်ား ေမးလာရင္ ဘာျပန္ ေျပာရမွန္း မသိျဖစ္ေနၾက ပါတယ္။ 
ကြ်န္မ နားလည္ သေလာက္ သူ႔ကို ဒီလုိ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။ 

(၁) ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ရင္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ေရာက္ျခင္း၊ 
ကြ်န္မတို႔ ဘုရားသခင္က သနားျခင္း ဂရုဏာရွင္ ျဖစ္တ႔ဲ အတြက္ ကမၻာဦး အစ 
လူသားမ်ားကို ဖန္ဆင္းတ႔ဲ အခ်ိန္ကပင္ သူနဲ႔ အတူေနထိုင္ရန္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ရင္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ ေရာက္ပါတယ္။  ဒါေပမဲ႔ အဒဲီ အခြင္႔ 
အေရးကို ဆံုးရံႈးမသြားေအာင္ ေစာင္႔ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကြ် န္မမွာ ေနစရာ 
အိမ္မရိွလို႔ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းက ကြ်န္မကို သနားၿပီး သူ႔အိမ္မွာ 
ေခၚထားပါတယ္။ ဒါကုိ ကြ် န္မက ေက်းဇူး သိတတ္တ႔ဲ အေနနဲ႔ သူနဲ႔ အတူူတူ အလုပ္ 
အတူ လုပ္၊ မခုိမကပ္ပဲ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အိမ္ကို ကိုယ္႔အိမ္လို သေဘာထား၊ သူငယ္ခ်င္း 
ရဲ႕  မိသားစုကိုလည္း ကိုယ္႔ရဲ႕  မိသားစုလို သေဘာထား မယ္ဆိုရင္၊ ကြ်န္မ သူ႔အိမ္မွာ 
ၾကာၾကာ ေနရမွာေပါ႔။ ဒီလုိ မဟုတ္ပဲ သူမ်ားအိမ္မွာလည္း ေနေသး သူငယ္ခ်င္း 
မေကာင္း ေၾကာင္းေတြ အရပ္တကာ လွည္႔ၿပီး ေျပာေန၊ လစ္ရင္ လစ္သလုိ အိမ္က 
ပစၥည္း ေတြ ခုိးထုတ္ အိမ္တြင္း သူခုိးလည္းလုပ္။ ကုိယ္႔အိမ္ မဟုတ္သလုိ ကုိယ္႔ 
မိသားစုလုိ သေဘာ မထားရင္  သူငယ္ခ်င္း သိသြားတ႔ဲအခါ ကြ်န္မကုိ သူ႔အိမ္ကေန 
ေမာင္းထုတ္ပစ္မွာေပါ့။ ဒီလုိပဲ အာဒံနဲ႔ ဧဝ ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ အတူ ေနထိုင္ခြင္႔ 
ရေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  စကားကုိ နားမေထာင္တ႔ဲ အတြက္ ဧဒင္ ဥယ်ာဥ္ကေန 
ေမာင္းထုတ္ ခံခဲ႔ ရပါတယ္။ က ၃း၂၃။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ရင္ 
ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕  စကားကို နားေထာင္ ရမယ္။ 
အထူး သျဖင္႔ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကုိ လုိက္နာပါ။ (၂) ဘုရားသခင့္ သားေတာ္ သခင္ 
ေယရႈက လူသား ေတြရဲ႕ အျပစ္အတြက္ အေသခံျခင္း။ ဘုရားသခင္ဟာ ခြင္႔လႊတ္ 
ေတာ္မႈတ႔ဲ အရွင္သခင္ ျဖစ္တ႔ဲ အတြက္ လူသားေတြ သူ႔နဲ႔ အတူတူ ျပန္လည္ ေနထိုင္ 
ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ လူသားေတြကို အျပစ္ကေန ျပန္လည္ ကယ္တင္ခဲ႔ပါတယ္။ လူသား 
ေတြရဲ႕  အျပစ္အတြက္ သူအေသခံခဲ႔ပါတယ္။ ဒါဆုိ ကြ်န္မတို႔ ဘယ္ေလာက္ အျပစ္ 
လုပ္လုပ္ သခင္ေယရႈက အေသခံေပးေနသလို ဘုရားကပဲ ကြ်န္မတို႔ကုိ အျပစ္လုပ္ဖုိ႔ 
အားေပး ေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလို မဟုတ္ရပါ။ ဒီအခ်က္ကုိ ရွင္းေပးခ်င္ 
တ႔ဲအတြက္ သခင္ေယရႈ အေသခံစဥ္က သူခုိး ႏွစ္ေယာက္ကုိ ဥပမာ ျပခဲ႔ပါတယ္။ 
သခင္ ေယရႈနဲ႔ အတူတူ လက္၀ါးကားတုိင္တင္ သတ္ခံရတ႔ဲ သူခုိး ႏွစ္ေယာက္ထဲက 
ေနာင္တ မရတဲ႔ တစ္ေယာက္က “မင္းဟာ ဘုရားဆုိ အခု မင္းေရာ ငါတုိ႔ကိုပါ ဒုကၡ 
ေရာက္ေနတယ္။ မင္းကိုယ္ မင္း ကယ္ေလ။ ၿပီးရင္ ငါတို႔ ကိုလည္း ကယ္ပါလား” 
လုိ႔ေျပာေတာ႔ ေနာင္တ ရတ႔ဲ သူက မင္း အဒဲီလုိ မေျပာနဲ႔ ငါတို႔က အျပစ္ရိွလို႔ ခံရတာ။ 
သူ႕မွာ ဘာအျပစ္မွ မရိွပဲ ဒုကၡခံ ေနရရွာတာ။ (ကုိယ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ သြားတ႔ဲ 
အခါ ကြ်န္ေတာ့္ကုိလည္း ေခၚသြားပါ)လို႔ ေနာင္တ ရတ႔ဲ သူက သခင္ေယရႈကုိ 
ဆုေတာင္း ရွာတယ္/ (လုကာ ၂၃း၃၉-၄၂) သူခုိးခ်င္း အျပစ္သားခ်င္းတူေသာ္လည္း 
ေနာင္တ ရတ႔ဲ သူခုိးဟာ ကယ္တင္ျခင္း ခံရၿပီး ေနာင္တ မရတဲ႔ သူခုိးဟာ ကယ္တင္ 
ျခင္း မခံရပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရား သခင္က ေနာင္တရတ႔ဲ လူသားေတြ အတြက္ 
အေသ ခံတာပါ။ သူမ်ား ေမးရင္ ေျဖႏိုင္ ေျပာႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ ခရစ္ယာန္ေတြ “မ်က္စိ 
ဖြင္႔ပါ နားစြင္႔ပါ”။    ။ ေမတၱာျဖင္႔  -  ငု၀ါခ်ိဳ          

-------------------------------------------------------- 
 

( အယ္ ) ဘုရားရွင္ ေကာင္းျမတ္တယ္လုိ႔ ခရစ္ယာန္တိုင္း ေျပာၾကတယ္။ အထူး 
သျဖင္႔ ဘုရား ျပဳျပင္ ပုံသြင္းၿပီး ဘုရား အလုိေတာ္အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းတ႔ဲ 
ခရစ္ယာန္ ေမာင္ဘႏွမေတြက ပုိေျပာၾကတယ္။ က်မ ကုိယ္တိုင္လည္း အမ်ား 
နည္းတူ အုတ္ ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ အသက္ရွင္ခ႔ဲတယ္။ ဘုရားနဲ႔ 
ေလွ်ာက္လွမ္း သလုိန႔ဲ ကုိယ္႔ အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ခဲ႔ၿပီး အသက္ရွင္မိခ႔ဲတယ္။ 
ဘုရား ကို ကုိယ္ လိုခ်င္တာခ်ည္းဘဲ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔တယ္။ 
ဘုရားက ဘာကုိ အလုိရိွၿပီး ဘာျဖစ္ ေစခ်င္တယ္ဆုိတာ တခါမွ 
မေမးခဲ႔မိဘူး။ က်မ ဘ၀အသက္တာမွာ ခံယူ ထားတာက 
ဘုရားးက ဥာဏ္ ပညာ ေပးထားတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ယုံလည္း ယုံရမယ္။ 
ခုန္လည္း ခုန္ရမယ္ဆိုတဲ့ ယံု ၾကည္ခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္ခ႔ဲတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
မေလးရွားကို သြားခဲ႔ၿပီး စီးပြားရွာခ႔ဲတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘာမွ မျဖစ္လာခဲ႔ဘူး။ ရလဒ္ 
ကေတာ႔ အေဖ အေမနဲ႔ ခြဲရၿပီး ေနာက္ဆံုး ထာ၀ရ ခြဲခြါခဲ႔တ႔ဲ အထိျဖစ္ခဲ႔တယ္။ 
အေဖ ဆုံးတာေတာင္ မသိလုိက္ရတ႔ဲ ဘ၀ေရာက္ ၿပီး အေမကုိေတာ႔ ၃လ ျပန္ၿပီး 

ျပဳစုခြင္႔ ရခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔လည္း က်မ ကိုယ္႔အတၱနဲ႔ပဲ ဘုရားကုိ ဘာလုပ္ရမလ။ဲ 
သမီးတြက္ ဘာျပင္ ေပးထားလဲ မေမးဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရတာ ဆုံးပါးသြားတဲ့ 
မိဘကုိ သတိရတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ရရာ အိမ္အလုပ္နဲ႔ စကၤာပူ ကုိ ထြက္ခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ 
ဘုရားက က်မအေပၚ အရမ္း ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို အေပၚယံဘဲ အသိစိတ္ 
ရိွခဲ႔တယ္။ စကၤာပူ ေရာက္ေတာ႔ အိမ္ရွင္ အဖြားအိုနဲ႔ ၂ေယာက္ ထဲေနရတယ္။ ပထမ 
၆လ က ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ႔တယ္။ သူက အသက္ ႀကီးေတာ႔ အိပ္ခ်ိန္ 
နည္းတယ္။ သူ အိပ္ခ်င္ရင္ ကိုယ္က မအိပ္ခ်င္။ ကုိယ္က အိပ္ ခ်င္ရင္ သူက ႏိူးန႔ဲ 
ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဆင္းရဲ ခဲ႔ရၿပီး ဘုရားကို complain တက္ခဲ႔တယ္။ သူမ်ား 
ေတြကိုေတာ႔ ဘုရားနဲ႔ အသက္ရွင္ပါလို႔ ခြန္အားေပးၿပီး ကိုယ့္က်ေတာ႔ ညည္းတြား 
ေနခ့ဲတယ္။ ကိုယ္႔သေဘာနဲ႔ ကိုယ္ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ႔မိတယ္။ က်မ ဒီမွာ ၂ႏွစ္ပဲ 
အလုပ္လုပ္မယ္။ ရတ႔ဲ ပုိက္ဆံကုိ ဘာလုပ္မယ္ ညာလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ကုိယ္႔ စိတ္ကူးန႔ဲ 
ကုိယ္႔ အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး ေပ်ာ္ခဲ႔တယ္။ ဘုရားကုိ ဘ၀ အသက္တာ မွာ ေရွ႕တန္း တခါမွ 
မတင္ခဲ႔မိဘူး။ ဒါ လုပ္မယ္ လုပ္ေပးပါ ဆိုတာပဲ ရိွခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားက က်မကုိ 
ခ်စ္လြန္းလို႔ အျပစ္ မျမင္ခဲ႔ပနဲဲ႔ ဒီသမီး ဒီအတုိင္းထားရင္ ေမာပန္းၿပီး လံုးပါး 
ပါးေတာ႔မယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္က က်မကုိ ဆံုးမ ပုံသြင္း ျပဳျပင္ ေတာ႔ မယ္ဆိုၿပီး 
စကၤာပူေရာက္ၿပီး လုပ္ခြင့္ ျပည္႔ေတာ႔မဲ႔ အခ်ိန္မွာ စတင္ ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ႔ပါ တယ္။ 
အရင္ကတည္းက က်မ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ႔ က်မ္းစာက ဘာကုိ 
ေဖာ္ျပသလဲ ဆိုတာကုိ ေမးလည္း မေမးဘူး သိလည္း မသိခဲ႔ဘူး။ ဒါနဲ႔ဘဲ ဘုရားက 
က်မကုိ ေျပာင္းလေဲပး၊ ပုံသြင္း ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ညေနတိုင္း ေျခဖဝါးေတြ ေအးလာၿပီး 
အန္တယ္။ က်မ ကုိယ္ခႏၶာ အတြင္းကလည္း ပူေလာင္ ေနတာပဲ။ ဘယ္လုိမွ ေနလို႔မရ 
အိပ္လို႔မရေအာင္ ျဖစ္တယ္။ က်မ ေရာဂါျဖစ္ခ်ိန္ဟာ အျမဲတမ္းလည္း မနက္ ၂နာရီ 
ေလာက္မွာ ျဖစ္တယ္။ ေဆးခန္းပိတ္ခ်ိန္ လူ အိပ္ခ်င္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင္႔လည္း 
ဆုိရင္ က်မက လူကို အရမ္း အားကိုး တတ္တယ္ ဆုိတာကုိ ဘုရားက သိေတာ႔ 
ကူညီလုိ႔ မရတဲ႔ အခ်ိန္မွ စၿပီး ပုံသြင္းခဲ႔ပါတယ္။ က်မက အန္၊ အဖြားက ႏွလုံးေရာဂါ 
သမားဆုိေတာ႔ သူလည္း ေၾကာက္ၿပီး ေရာဂါ ျပန္ထနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္သား ေဆးခန္း 
အတူတူ ျပရတဲ႔ အျဖစ္ ေရာက္သြားပါတယ္။ ျပိဳင္တူ ေန မေကာင္းေတာ႔ 
အရမ္းပင္ပန္းပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေနရတာ ဆုိေတာ႔ ပုိဆုိး သြားတယ္။ အဒဲီ 
အခ်ိန္က်မွ က်မ က်မ္းစာကုိ ဖတ္လာတယ္။ ဆုလည္း ေသခ်ာ ေတာင္းလာခဲ႔တယ္။  
ဘုရားက က်မကုိ စၿပီး က်မ္းစာနဲ႔ စကားေျပာ တယ္။ ဆာလံ ၂၃း၈ ကုိ ဖတ္ရၿပီး ဒါ 
ဘုရား သြန္သင္ေနတာျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး အျပစ္ ေတြကို ဝန္ခ်ၿပီး ဆုေတာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ႔ 
အတၱေတြက ကုိယ့္မွာ အျပည္႔ ရိွေနပါ ေသးတယ္။ ဒါနဲ႔ က်မလည္း ဒီဇင္ဘာ 
ျပန္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာေတာ႔ သူ႔ သမီးက အရမ္း စိတ္ဆိုးၿပီး ျပန္ခ်င္ရင္ ျပန္။ ၂ႏွစ္ 
မျပည္႔တ႔ဲ အတြက္ ကုိယ္႔ေလယာဥ္ စရိတ္နဲ႔ ကုိယ္ျပန္လုိ႔ ေျပာတယ္။ 
သူ႔အေမကိုလည္း လူအိုရုံ ပုိ႔မယ္လုိ႔ က်မကုိ ေျပာတယ္။ က်မက ကိစၥ မရိွဘူး 
ဒီဇင္ဘာ ဆုိေတာ႔ ပုိက္ဆံ နဲနဲစုမိၿပီး ျပန္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်ိန္မွာ ေအာက္တုိ ဘာ 
၇ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ညမွာ တကုိယ္လံုး မီးေလာင္ သလုိ ခံစားရၿပီး အခြ် ဲေတြက 
ပါးစပ္ထဲက ထြက္လာၿပီး အသက္ရႈ က်ပ္တ႔ဲ အခ်ိန္ မွာ ညီမေလး June ကုိ ေခၚၿပီး 
ဆုေတာင္းေပးပါလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ညီမေလး ကလည္း ဘုရားေက်ာင္းက သူနဲ႕ 
ခင္တဲ့ အစ္ကုိ တစ္ေယာက္ကုိ ေခၚၿပီး ဖုန္း ထဲကေန ဆုေတာင္းေပးခဲ႔ၾကတယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ က်မ ကိုယ္တုိင္က ဘုရားသခင္ သမီး ဒီမွာ မေသခ်င္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ေရာက္မွ 
ေသခ်င္တယ္လုိ႔ အတၱနဲ႔ ဆုေတာင္း တယ္။ တကုိယ္လံုး မီးလို ပူၿပီး အသက္ရႈ 
ပုိက်ပ္လာတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ ဘုရား သခင္ထံ ဆုေတာင္းလိုက္တယ္။ က်မ ဘ၀ တခုလံုးကုိ 
ဘုရား ပုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အလုိေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ေစပါ။ ဒီမွာ ေသ ဆုိလည္း 
ေသမယ္။ သမီး အစြမ္း အစနဲ႔ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ႔ဘူး ဆုိၿပီး အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံ 
လုိက္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ အံ႔ၾသစြာ က်မ တကုိယ္လံုး ေအးစက္ သြားၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခ်ိဳက္ 

အိပ္ေပ်ာ္ သြားခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ မုိးလင္းလာေတာ႔ အဖြားက ေၾကာက္ၿပီး 
သူ႔သမီး ကုိ ေျပာလုိက္ေတာ႔ ဒါဆုိ ဒီအပတ္ ျပန္ပါလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ 
အဒဲီအခ်ိန္မွာ ရင္ထဲမွာ အရမ္း ဗေလာငဆူ္သြားတယ္။ ပုိက္ဆံက သိပ္ 

မစုရ ေသးဘူး။ ျပန္ရင္ ရွက္စရာႀကီး။ ဘုရားသခင္ကလည္း 
က်မကုိ အေႂကြးဆပ္ေနရတဲ႔ ၁ႏွစ္နီးပါးတံုးက ေဒါင္ေဒါင္ 
ျမည္ေအာင္ ေနခြင့္ေပးၿပီး အခု ပုိက္ဆံ စုရတ႔ဲ အခါက်မွ ေရာဂါ 
ျဖစ္ခုိင္း တယ္ဆုိၿပီး ဘုရားကို ကြန္ပလိန္း တက္မိတယ္။ 

ထုံးစံအတိုင္း လူေတြကို လိုက္ အားကုိးတယ္။ အားလုံးက ငါအခု 
မကူညီႏုိင္ေသးဘူး။  ေဆာရီးေနာ္ လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါန႔ ဲ စိတ္ပ်က္ ဝမ္းနည္းၿပီး 
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က်မ္းစာ ဖတ္လိုက္မိတယ္။ ဘုရားက ေဟၿဗဲ ၁၃း၅ကုိ ဖြင္႔ျပခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ က်မ 
ဖတ္ရုံပဲ ဖတ္လုိက္မိတယ္။ ႏွလံုးသားထဲ မသုိမီွးေသးဘူး။ လူေတြကုိ ထပ္အားကုိး 
ျပန္တယ္။ ေနာက္ဆုံး ဘုရားက သုတံၱ ၂၉း၁ကို ဖြင္႔ျပလုိက္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ တကုိယ္လံုး 
ထူပူသြားၿပီး အရမ္းလန္႔ သြားခဲ႔တယ္။ ဘုရား ငါ႔ကုိ ေနာက္ဆုံး သတိေပး 
လုိက္တာပဲလုိ႔ သိလိုက္တ႔ဲ အခ်ိန္ ဘုရားထံသို႔ အျပစ္ အလုံးစုံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ 
လုိက္တယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ တကုိယ္ လုံး ပူေလာင္တာ မရိွေတာ႔ဘဲ က်မ ေနရတာ 
ေပါ႔ပါးၿပီး၊ အရမ္း လြတ္လပ္တ႔ဲ အရသာ ခံစားရတယ္။ ဘဝ အသက္တာ တေလွ်ာက္ 
လုံး ဒီလုိ တခါမွ မခံစား ခဲ႔ရဘူး။ က်မ ခ်စ္သူကလည္း အဲဒီ အခ်ိန္မွာပဲ ဖုန္းဆက္ၿပီး 
ျပန္လာပါ။ ဘာမွ မမက္ေမာပါနဲ႔။ စိတ္ဓာတ္လည္း မက်ပါနဲ႔။ Hallelujah .. Praise 
the Lord လုိ႔ ေျပာၿပီး ေလယာဥ္ေပၚကို တက္ၿပီး ျပန္လာခဲ႔ပါ။ ဝမ္းသာစြာ 
လာႀကိဳေနပါ႔မယ္။ သူနဲ႔ က်မတုိ႔ ဘဝကုိ ဘုရားသခင္နဲ႔ စၿပီး တည္ေထာင္ရင္ ပို 
ေကာင္းတယ္။ ပုိၿပီး ေကာင္းၾကီး ခံစားရမယ္လို႔လည္း ခြန္အားေပးခဲ႔တယ္။ ဒါနဲ႔ 
က်မက ဘုရား အလုိေတာ္ အတုိင္းပဲ ဆိုၿပီး ဆုေတာင္းေနခဲ႔တယ္။ လကုန္ခါနီး 
အဖြားရဲ႕ သားသမီး ေတြ ေရာက္လာၿပီး အဖြားက သူ စုေဆာင္းထားတ႔ဲ အနည္း 
အက်ဥ္းေတြကို ခြဲေ၀ ေပးတဲ႔ အခ်ိန္ က်မကုိလည္း ႏုိ၀င္ဘာလဆန္း ျပန္လို႔ရၿပီးလို႔ 
ေျပာတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ Governmentက ဖုန္းဆက္လာတယ္။ အဖြား လူအိုရုံ 
သြားလုိ႔ မရဘူး။ အဖြား ေလွ်ာက္လႊာ ေပ်ာက္ေနတယ္။ အသစ္ ျပန္ေလွ်ာက္ရမယ္ လို႔ 
ေျပာလိုက္တ႔ဲ အခ်ိန္မွွာ က်မ အရမ္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္တယ္။ ဘုရား က်မကုိ 
လူေတြ ေရွ႕မွာ မ်က္ႏွာ မငယ္ေစခ်င္ဘူး။ အၿမီး မျဖစ္ေစခ်င္ပဲ ဦးေခါင္းပဲ ျဖစ္ေစခဲ႔ 
တယ္ ဆုိတာ သိလာရတယ္။ ဘုရား ထပ္ၿပီး အံ႔ၾသဖြယ္ ျပခဲ႔တာကေတာ႔ အဖြား သူ႔ 
သားသမီးေတြကို အေမြ ေပးရုံမက က်မ ပါ အေမြရခဲ႔တယ္။ အမ်ားႀကီး မဟုတ္တာ 
ေတာင္ တန္းတူရခဲ႔တယ္။ အဖြားက ပုိက္ဆံ သိပ္မရိွဘူးေလ။ ဒါေပမဲ႔ အရာရာဟာ 
ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ပဲ။ ေနာက္ထပ္ အံ႔ၾသဖြယ္ရာက အဖြား လူအုိရုံ မသြားခင္ ထိ 
ေနေပးပါ။ လစာ ထပ္တုိးေပးပါ႔မယ္လုိ႔ သူ႔သမီးေတြက ေျပာလာ တယ္။ အို ဘုရား 
သခင္ မယံုႏုိင္စရာေတြပါလားလို႔ ထင္ၿပီးေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ တယ္။ က်မကုိ 
ဖ်ားေစတာကလည္း ေကာင္းႀကီးေပးခ်င္လို႔ သြန္သင္ ခ်င္လို႔ ဆုိတာ သိလိုက္ရတ႔ဲ 
အခ်ိန္မွာ အခုေတာ႔ က်မ ဘ၀မွာ ငါဆုိတ႔ဲ အတၱေတြ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဘုရားလက္ကို 
ကုိင္ဆြဲၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းတ႔ဲ အခါမွာ ဘုရားက က်မရဲ႕ အနားမွာ အခ်ိန္တိုင္း ရိွေနၿပီး 
အရာရာ လမ္းညႊန္ျပေပးတယ္။ ႏွစ္သိမ္႔မႈ ေတြ ေပးတယ္။ လုံျခံဳ ေႏြးေထြးမႈ 
ေတြကိုလည္း ေပးတယ္။ ေရာင္႔ရဲ တတ္လာ ေအာင္လည္း သြန္သင္ ေပးတတ္ဆုိတ႔ဲ 
ထူးျခားတဲ႔ ခံစားမႈေတြ ရလာခဲ႔တယ္။ အခု က်မ ဘ၀ အသက္တာ ကို ဆာလံ၄၀း၂ 
က်မ္းပုိဒ္အတုိင္း ဘုရားက က်မကုိ ရႊံထဲကေန ေရြးႏႈတ္ခ႔ဲၿပီး ဘ၀အသက္တာကုိ 
အေကာင္းဆံုး ပုံသြင္း ေျပာင္းလၿဲပီး ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ျပန္လည္ခ်ေပးတဲ႔ 
ဘုရားသခင္ကို က်မ အရမ္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ဘုရားပုံသြင္း ခ်ိန္မွာ 
ေတာ႔ အလူး အလဲ ခံရေပမဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ခ်ိန္ မွာ အရမ္း ၀မ္းေျမာက္ ျခင္းေတြ ခံစား 
ရပါတယ္။ က်မကုိ သင္းအုပ္ဆရာက တႏွစ္တာ က်မ္းပုိဒ္ေလး ေပးလိုက္တယ္။ အဒဲီ 
က်မ္းပုိဒ္ေလး အသက္၀င္ လာပါ တယ္။ ေဟရွာယ ၅၂း၁၃ ဘုရားက သူ႔ ကတိေတာ္ 
ေပးထားတဲ႔ အတုိင္း ဂတိ တည္တ႔ဲ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
ခရစ္ယာန္ ယုံၾကည္ သူတိုင္း ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါ ဘုရားရဲ႕  ေမတၱာလိုအင္ဆႏၵ အားလုံး 
ျပည္႔စုံၾကလိမ္႔မယ္လုိ႔ ရဲရဲ အာမခံၿပီး ဘ၀နဲ႔ ရင္းၿပီးခံစားခဲ႔ရတ႔ဲ သက္ေသခံခ်က္ 
ေလးကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ လုိက္ပါတယ္။ ဖတ္ရသူတိုင္း ခြန္အားရၾကပါေစ..   ။ ။ အယ္ 

------------------------ 
  မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂံု) 

 ကၽြန္မနဲ႔ (၃)ႀကိမ္ ဆုံခဲ႔ဖူးတ႔ဲ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္း မွ်ေ၀ 
ပါ ရေစ။ ကေလးမေလးရဲ႕ အသက္က (၉ႏွစ္ခြဲ) ၀န္းက်င္ေလာက္ ရိွၿပီး (၃)တန္း 
ေအာင္ျပီး ေက်ာင္းထြက္ခဲ႔တာပါ။ သက္ရိွ ေလာကႀကီးထဲမွာ လူနဲ႔ သစ္ပင္ ပန္းပင္ 
ေတြဟာ အနီးစပ္ဆုံး သဘာ၀ခ်င္း တူညီပါတယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ 
အပင္ ေတြဟာ ဖခင္ ဆုိတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္၊ မိခင္ ဆုိတဲ့ ပင္စည္ရိွမွ ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး 

မ်ဳိးဆက္သစ္ အသီး၊ အပြင့္ကို အကုိင္းအခက္ သားသမီးေတြက 
ေမြးဖြားေပးပါသည္။ ဖခင္၊ မိခင္ မျပည့္စုံရင္ သူတုိ႔လည္း 
ပ်က္စီးသြားၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဖခင္ ေရေသာက္ျမစ္ 
မလိုဘဲ ရွင္သန္နုိင္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း မိခင္ ပင္စည္ မပါဘဲ 
ရပ္တည္ ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိရင္ (ကုိင္းခ်ိဳး စိုက္ၿပီး 
အသက္ရွင္ေသာ အပင္) ဖခင္၊ မိခင္ မပါဘဲ လည္း 

ရုန္းကန္ရွင္သန္ ရပ္တည္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ (ရြက္က် ပင္ေပါက္) 
မထင္မရွား ေမြးဖြား၊ ႀကံဳသလို အသက္ရွင္ ရၿပီး မသိ မသာနဲ႔ဘဲ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ 
သြားရတဲ့ အပင္ေလးေတြလုိဘဲ လုိ႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ 
 ကၽြန္မ လိုင္းကားေပၚမွာ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ လြန္ခ့ဲေသာ (၄) 
ႏွစ္ ေက်ာ္ေလာက္က ခင္ခ့ဲပါတယ္။ သူက ဖရဲသီး ေရာင္းၿပီး (မဟာဗႏၵဳလ ပန္းၿခံ 
ေရွ႕တြင္ အျပန္၊ ကၽြန္မက အလုပ္က အျပန္ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက 
မ/ဒဂုံမွာ ေနၾကတာမုိ႔ လုိင္းကား ၄၅မိနစ္ နီးပါး စီးရၿပီး စကားေတြေျပာရင္းမွ ခင္ ခ့ဲၾက 
ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ေမာင္ႏွမေတြအေၾကာင္း သူ႕ကို ေျပာျပရင္းက သူ႔မိသားစု 
အေၾကာင္း လည္း သိခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အေဖက ရန္ျဖစ္ရင္းနဲ႔ လက္လြန္ကာ 
လူသတ္ မိရင္း ေထာင္က်ေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေမေမက ေစ်းေရာင္းၿပီး သူ႔တုိ႔ ေမာင္ႏွမ 
သုံးေယာက္ကို ရွာေဖြေကၽြးပါတယ္။ သူက အႀကီးဆံုး သမီး ျဖစ္ၿပီး အေမ သက္သာ 
ေစရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ႏိုင္တဲ့၀န္ကုိ ထမ္းေပးေနတာပါ။ သူက ေျပာပါတယ္။ 
သူ႔ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္လို ၀တ္ဆင္ ထားၿပီး သူ႕မွာ ဓါး 
တစ္ေခ်ာင္းလည္း အၿမဲ ပါတယ္တဲ့။ ကၽြန္မ တစ္ကယ္ အ့ံၾသခဲ့ရတာပါ။ (ေတာ္လိုက္ 
တဲ့ ကေလး)ပါ။ ကၽြန္မရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ လက္ကုိင္အိတ္ ထဲမွာ သံပရာ 
သီး တစ္လုံး ပါတယ္ဆိုေတာ့ သူေတာ္ေတာ္ ရယ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ 
ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံျခင္းပါ။ 
 ဒုတိယ အႀကိမ္ မွာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္ရိွရာ ဗဟန္း(၃)လမ္း လမ္းထဲ 
ကေန ညေန အိမ္ျပန္ရန္ ကားဂိတ္ကို လမ္းေလွ်ာက္အထြက္ ေကာင္မေလးကို အမွတ္ 
မထင္ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ လမ္းထိပ္ မေရာက္ တေရာက္တြင္ လင္ဘန္းေလး ေရွ႕ခ် 
ၿပီး လမ္းေဘးမွာ ထိုင္ငိုေနတာပါ။ ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပူ သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႕ အနား 
သြားၿပီး “ညီမေလးဘာျဖစ္လုိ႔လဲ”  ေမးေတာ့၊ ေမာ့ၾကည့္ၿပီး မွတ္မိသြားတယ္ ထင္ 
တယ္။ သမီး ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္မွာ ေပ်ာက္သြားမွန္း မသိဘူး။ လမ္းစရိတ္ေတာင္ မရွိ 
ေတာ့ဘူးတဲ့။ ကၽြန္မက ဘယ္ေလာက္ ေတာင္လဲ ဆိုေတာ့၊ ၁၇၀၀ ပါတဲ့။ ကၽြန္မတို႔လုိ 
ဆင္းရဲသားေတြ အတြက္ေတာ့ ၁၇၀၀ ေတာင္ ေပါ့။ ကၽြန္မမွာ အ့ဲဒီတုန္းက လက္ 
ထဲမွာ ခ်မ္းသာသမွ်မွ ၆၀၀က်ပ္ ပါ။ ဘယ္လုိ ကူညီႏိုင္မွာလဲ။ ဒါနဲ႕ ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး အိမ္ 
ျပန္၊ အေမကို ရွင္းျပဖုိ႔ ေျပာၿပီး ကားခ သာ စိုက္ေပးႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ၁၇၀၀ က်ပ္ 
မုန္တုိင္းက ေတာ္ေတာ္ ျပင္းတယ္ ထင္ပါတယ္။ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္မွာေတာ့……။ ကၽြန္မ လုံး၀ မေမွ်ာ္လင့္ 
ခ့ဲတဲ့ ပုံစံနဲ႔ ေတြ႔ခ့ဲတာပါ။ ကေလးမေလးက မိုးေကာင္း ဘုရားေရွ႕ (ရန္ကင္း)မွာ 
ပိုက္ဆံ ေတာင္းေနတယ္။ သူ ကၽြန္မကုိ မျမင္ပါဘူး။ ကၽြန္မလည္း ျမင္ေအာင္ မျပ 
ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မ ငိုမိေတာ့မယ္ေလ။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေလာက္ထိ ဆုိး၀ါးသြား 
တာလဲ။ ေခါင္ယုိေနတဲ့ အိမ္ကေလးကို လံုေအာင္ ကာဖို႔ မႀကိဳးစားႏိုင္ေတာ့လုိ႔လား။ 
ကၽြန္မ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ကေလးမေလးဟာ ေရေသာက္ျမစ္ မပါဘဲ အသက္ရွင္ႏုိင္၊ 
ရပ္တည္ႏုိင္တ႔ဲ အပင္ကေလးျဖစ္လုိ႔။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေရေသာက္ျမစ္ မရိွရင္ 
ျဖစ္ျဖစ္၊ ပင္စည္ မပါရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကပါေစ။   ။ မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂံု) 
၀န္ခံခ်က္    ။ စာေရးသူ ႏွင့္ေမာင္ႏွမ(၅) ေယာက္သည္ ပင္စည္၏စြမ္းအားႏွင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ   ရပ္တည္ေနေသာ အကုိင္းအခက္ ကေလး မ်ား ျဖစ္ပါ သည္။  

----------------------------- 
 ( ရီွးခူ ) ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္  

 ကၽြန္မမွာ ဘုရားေပးတဲ့ ၾကင္နာတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတာ့ ရိွပါတယ္။ တစ္ေန႔ မွာ 
သူေဌးရဲ႕ ခယ္မက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရခ်ိဳးခန္းထကဲ 

အထြက္ မွာ ေခ်ာ္လဲ သြားပါတယ္။ အရိုး က်ိဳးလို႔ စတီး 
ေခ်ာင္း  သြင္းရတဲ့အထိ အေျခအေန ဆုိး၀ါးပါတယ္။ 
ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္ထဲက ဘာရယ္ မဟုတ္ဘဲ ေျပာလုိက္တ့ဲ 
စကားက အန္တီကလည္း ေရခ်ိဳးခန္း ထဲက ေခ်ာ္လဲ 
တဲ့အထိ ဘယ္လို ျပန္ထြက္လာတာလဲလို႔ အျပစ္တင္ 
လိုက္မိပါတယ္။ ဘုရားက ကၽြန္မကုိ လက္ေတြ႕ 

သင္ခန္းစာ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၅၊ ၁၊ ၂၀၁၃ မနက္ (၈း၄၅) အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရခ်ိဳးခန္း အထြက္မွာ ေခ်ာ္လဲသြားပါတယ္။ ေတာ္ ေတာ္ ေလးကုိ 
အထိ နာသြားပါတယ္။ အိမ္သာ ခြက္ေခါင္းနဲ႔ ေဆာင့္မိတာ ကၽြန္မ ေခါင္းကြဲ 
သြားၿပီးလုိ႔ေတာင္ ထင္မိပါတယ္။ အိမ္သာ ေရဖြင့္တဲ့ ေရပိုက္ေခါင္း ေဆာင့္ မိတာ 
ညိဳမဲ စြဲသြားတဲ့အထိပါဘ။ဲ ေျခေထာက္ ေခါက္ ပစ္လဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေျခေထာက္ 
လည္း အေတာ္နာ သြားပါတယ္။ ၉၊ ၁၊ ၂၀၁၃ အထိေတာင္ ညိဳမည္းတဲ့ အရာနဲ႕ 
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နာက်င္ေဝဒနာက သိပ္မသက္သာေသးပါဘူး။ ဒီအျပစ္က အေၾကာင္းမသိဘဲ 
သူတစ္ပါးကုိ အျပစ္တင္မိတဲ့အတြက္ ဘုရား ေပးလုိက္တဲ့ သင္ခန္းစာပါဘ။ဲ ကၽြန္မလုိ 
သူမ်ားကုိ အျပစ္ မျမင္ဘဲ စာနာ နားလည္ႏိုင္တဲ့စိတ္ ထားႏုိင္ၾကပါေစ။    ။ ရီွးခူ 

 
 
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၁၄ ( ငါျဖစ္၏ ) ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္လြင္ 

ေယ႐ႈကလည္း ငါအမွန္အကန္ ဆုိသည္ကား အာၿဗံဟံ မျဖစ္မီွ ငါျဖစ္၏ ဟု 
မိန္႕ေတာ္မူ၏။ - ။ ေယာ ၈း၅၈ 
 ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ သမုိင္း တြင္ရစ္မည့္ နာမေတာ္အား ̏ 
ငါ ျဖစ္သည္ ̋ ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ ေစခ့ဲပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာ ထဲမွ 
ေမာေရွအား ဘုရား သခင္က မိမိ၏ လူမ်ိဳးေတာ္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးအား ေခါင္းေဆာင္ 
ေစကာ ကၽြန္ခံရာ အဂုဲတၳဳျပည္မွ ထုတ္ေဆာင္ ေစခ့ဲပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက 
ကုိယ္ေတာ္ သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား သူတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
မည္သူက ခန္႕ထားသနည္းဟု သူတုိ႕ (ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား) 
ေမးးေသာအခါ ျပန္ေျဖရန္ ကိုယ္ေတာ္၏ အမည္နာမသည္ မည္သို႕ေသာ 
အမည္နာမ နည္းဟု ေမးခ့ဲပါသည။္ ဓမၼေဟာင္း က်မ္း၏ ရင္အခုန္ရဆံုး 
အခ်ိန္ကို ေရာက္ရိွလာပါၿပီ။ ဘုရားသခင္က မိမိ၏ အမည္ကုိ လူအမ်ား 
သိေစရန္ မည္သို႕ ထုတ္သုံးမည္နည္း။ 
 (ဤေနရာတြင္ ဘာသာျပန္သူ အေနျဖင့္ မူရင္း 
အေရး အသား တြင္ မပါေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ၾကားျဖတ္ 
သက္ေသခံ ေရးသား လိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စာေရးစဥ္က မိမိ၏ အမည္ကို လူအမ်ား 
သိမည္စုိး၍ ကေလာင္ဝွက္ အမည္ဝွက္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ 
အသက္ အရြယ္ ရလာ၍ စာေရး သက္တမ္း ၾကာလာ ေသာအခါ ကေလာင္ခြဲ 
ေျမာက္မ်ားစြာ အစား ကေလာင္နာမည္ တစ္ခုတည္းကုိသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ သုံးစြဲရန္ စိတ္ကူး 
မိပါသည္။ ထုိအခါ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လုပ္ရပါသည္။ လူအမ်ား 
သိေစရန္ မည္သည့္ နာမည္ကုိ ကေလာင္အမည္အျဖစ္ သံုးမည္နည္း။ ျမန္မာလူမ်ိဳး 
ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဘုိနာမည္ မသုံးလိုပါ။ က်မ္းစာ ထဲက နာမည္ ကုိလဲ မသံုးလိုပါ။ 
မိမိႀကိဳက္ေသာ အမည္မ်ားလဲ သူမ်ား သံုးထားၿပီးသားမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခါ 
လူအမ်ား လက္ခံမည့္ နာမည္ကုိ ေရြးရပါသည္။ တစ္သက္လံုး သုံးလို႕ရမည့္ 
နာမည္ကုိ ေရြးရပါသည္။ ထုိ ကေလာင္နာမည္ကုိ ေရြးစဥ္က က်ေနာ္အလြန္ 
ဦးေႏွာက္စားခဲ့ရပါသည္။) 
 ထုိအခါ ဘုရားသခင္ကလည္း ငါျဖစ္သည္အတုိင္း ငါျဖစ္၏ ဟူ၍၄င္း  
ငါ ျဖစ္သည္ဟု အမည္ရိွေသာ သူသည္ ငါ့ကို သင္တုိ႕ရိွရာသို႕ ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ - - 
ထြက္ ၃း၁၃-၁၄။ ဟု မိမိ အမည္ကို လူအမ်ားသိေစရန္ ေျပာၾကား ေစခဲ့ပါသည္။ ဤ 
အမည္သည္ ထာဝရ တည္ရိွေတာ္မူေသာ ဘုရား သခင္၏ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ 
ေဟၿဗဲဘာသာ စကားအရ ̏ ငါျဖစ္သည္ ̋ ဆိုေသာ စကားလုံးသည္ ျပည့္စုံေသာ 
စကားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ငါျဖစ္သည္။ ငါ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ငါျဖစ္အံုးမည္ ဆိုေသာ ကာလ 
သုံးပါး စလံုး (အတိတ္။ ပစၥဳပၸန္။ အနာဂါတ္) တြင္ အစဥ္အၿမဲ ငါတည္ရိွမည္ ဆိုေသာ 
အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္၏ ျပည့္စုံျခင္း သေဘာကုိ ေဖာ္ျပျခင္းလည္း 
ျမည္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ အရာခပ္သိမ္း၏ အရင္း အျမစ္ အခ်ဳပ္အျခာ 
ျဖစ္သည္။ ̏ငါျဖစ္သည္ ̋ ဆိုေသာ အမည္ နာမသည္ ထာဝရ တည္ရွိ ေသာ 
ဘုရားသခင္၏ သေဘာ သဘာဝကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။  
 ထုိ အမည္နာမသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူ႕ဇာတိခံယူစဥ္က ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္ ၏ အသက္တာကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက ခရစ္ေတာ္ 
အား နတ္ဆုိးစြသဲူဟု ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခ့ဲၾကပါသည္။ ေယာ၈း၄၈။ ငါတုိ႕ အဘ အာၿဗံဟံ 
ထက္ သင္သည္ သာ၍ ႀကီးျမတ္သေလာ-။ ဟု ေယာ ၈း၅၃။ တြင္ အာၿဗံဟံ အားကုိး 
ႏွင့္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္အား စိန္ေခၚ ခ့ဲၾကပါသည္။ သင္သည္ အဘယ္သုိ႕ေသာ သူ၏ 
အေယာင္ကို ေဆာင္သနည္း။ဟု ဘာသာေရး ဥပေဒ သမားမ်ားက စြပ္စြဲ ေမးျမန္း 
ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထုိသူအားလုံးတို႕၏ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေျဖၾကား 
ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ တစ္လုံးတည္း ေသာ စကားမွာ ̏ အာၿဗံဟံ မျဖစ္မီွ ငါျဖစ္၏ ̋ 
ေယာ ၈း၅၈။ ဟုျဖစ္ပါသည္။  
 ဤေနရာတြင္ အတိတ္ကာလႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလ တို႕၏ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ခ်က္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေျပာၾကားသည့္ ထိေရာက္ေသာ ေခ်ပ 

ခ်က္မွာ အာၿဗံဟံ ဆုိေသာ သူတုိ႕ အားကုိးအားထားေသာ လူႀကီး လူ႕ဘဝ သမုိင္း 
ေၾကာင္းထဲ ေရာက္ မလာခင္ ကတည္းက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရ ကာလ 
ကတည္းကပင္ တည္ရိွေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိစကားကို ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္က ေျပာေသာ 
အခါတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက ကုိယ္ေတာ္ကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ အေသ ပစ္သတ္ ျခင္းငွာ 
ေက်ာက္ခဲမ်ားကို ေကာက္ယူခ့ဲ ၾကေသာ္လည္း မပစ္သတ္ႏုိင္ခဲ့စဥ္မွာ ေယ႐ႈသည္ 
သူတို႕၏ အလယ္မွ ေလွ်ာက္သြားၿပီး ဗိမၼာန္ေတာ္မွ ထြက္ႂကြ သြားေတာ္ မူခ့ဲပါသည္။ 
ေယာ ၈း၅၉ ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ကားစင္ တင္ကာနီး အခ်ိန္တြင္လဲ တာဝန္ရွိ 
သူမ်ား က ̏သင္သည္ ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ ငါတို႕အားေျပာေလာ့။̋ ဟုေမးခဲ့ ၾကသလုိ 
ေယရႈကလဲ ̏လူသား သည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ လက်္ာဘက္၌ ထိုင္ 
ေတာ္မူလတံၱ႕ ̋ ဟု ျပန္ေျဖခဲ့ ပါသည္။ လု ၂၂း၆၆-၇၁။ မာ ၁၄း၆၁-၆၄။ ယဇ္ 
ပုေရာဟိတ္မ်ားက ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ငါ ျဖစ္ျခင္းကို လက္မခံဘဲ အဝတ္ကို ဆုတ္ၿဖဲ 
ေဒါသ ထြက္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ သူမ်ားအား ေယရႈခရစ္ေတာ္က 
မိမိ၏ ပင္ကိုု အရည္ အေသြး ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဂုဏ္ကို 
သိသာ ထင္ရွား ေစခ့ဲပါသည္။ ရုေဒါ့ဖ္ ဘုိ႕သ္မန္း၏ ဘာသာျပန္ အနက္ဖြင့္ ေရးသား 
ေသာ ငါျဖစ္သည္ ဆိုေသာ စကားသည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ သေဘာ သဘာဝႏွင့္ 
အႏွစ္သာရကုိ လွစ္ဟ ေဖာ္ထုတ္ ျပျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ဟု ေရးသား ခ့ဲပါသည္။  
 ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ ရန္သူမ်ားက 
မည္သုိ႕ တုန္႕ျပန္ခ့ဲေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ဖတ္ရႈ နားလည္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ 
ကေရာ မည္သို႕ တုန္႕ျပန္ မည္နည္း။ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါျဖစ္သည္ ဆုိေသာ 
ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို လက္ခံမည္ ေလာ။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အသက္တာ 

ထဲတြင္ ဝင္ေရာက္ အုပ္စုိးေနရာ ယူခြင့္ေပး မည္ေလာ။ တမာန္ေတာ္ ေသာမက 
ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေသာ အခါ အကၽြႏု္ပ္၏ သခင္ 
အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရား ပါတကား ဟု လက္ခံသြားခ့ဲပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား - 
ကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္း၊ ငါျဖစ္သည္အတိုင္း ငါျဖစ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္ ဘဝအတြက္ 
ထူးျမတ္ေသာ လက္ေဆာင္ မြန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။   ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ I am အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ 
ဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။) 

-------------------------------- 
ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((အေျချပဳက်မ္း။  ။ ေနာင္ ကာလ၌  
လူတို႕သည္ စင္ၾကယ္ေသာ ၾသဝါဒကို 
နား မခံႏိုင္ဘဲ၊ ယား တတ္ေသာ  
နား ရွိလွ်င္ မိမိ တပ္မက္ျခင္းအတိုင္း  
မ်ားျပားေသာ ဆရာတို႕ ေနာက္သို႕  
လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ သမၼာတရားကို နားမေထာင္ဘ။ဲ ဒ႑ာရီ စကားကို နားေထာင္၍ လြဲသြား 
ၾကလိမ့္မည္။ ၂တိ ၄း၃ )) 

မည္သူမဆုိ စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ email ; thelordword@gmail.com။ ယခင္ လိပ္စာျဖင့္ လုံးဝ မပုိ႕ပါရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္။
အိမ္လိပ္စာ ေျပာင္းထားပါသျဖင့္ စာတုိက္မွ တဆင့္ ပုိ႕လိုသူမ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ အား ေမးျမန္း စုံစမ္းပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။  

Facebook; lord’s word and lord’s heart. 

အစစ္ေတြ 
ေရာင္းတာေတာင္ ဝယ္မဲ့လူ 
တစ္ေယာက္မွ မရွိပါလား။ 

ေဟာဒီမွာ ပန္း အစစ္ေတြ 
ရမယ္။ အစစ္ေတြ ရမယ္။ 

အတု ေတြ ရမယ္။ 
ေဟာဒီမွာ  

ပန္းအတုေတြ ရမယ္။ 

ေဝး ေဟး ေဟး


